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Secretele de la palat - Episodul 32

Bo Jong este declarat
invingator de catre Munno la prima din cele trei probe ale concursului in urma caruia urmeaza sa fie desemnat
viitorul comandant Hwarang. A doua proba a concursului consta in gasirea celor trei intelesuri reprezentative
pentru numele regatului Shilla care a fost ales de catre regele Jinheung. Toti cei implicati, Yu Shin pe de o parte
si Bo Jong de cealalta parte, cunosc doua din cele trei intelesuri. Dar care sa fie al treilea? Surprinsa de
intrebarea adresata de catre Marele Maestru participantilor in proba a doua, Mi Shil este convinsa ca Munno
ascunde ceva cu aceasta provocare. De aceea, cere oamenilor sai sa se asigure ca nimeni nu va raspunde la
aceasta intrebare si ii impune lui Bo Jong sa renunte la proba. Doar Mi Shil cunoaste cea de-a treia semnificatie
a denumirii Shilla, dar aceasta doreste ca nimeni sa nu afle... Are totusi convingerea ca Deokman, cu inteligenta
si cu perspicacitatea sa va descoperi raspunsul dar, in momentul in care va sti adevarul, va intelege ca este cu
neputinta sa-l dezvaluie. Discutand cu Mi Shil, Munno o acuza pe aceasta de fals in documente: cu ajutorul lui
Sejong, in timpul rescrierii primului volum al Istoriei Nationale care a ars intr-un incendiu, a ascuns cunoasterii
maselor cel de-al treilea inteles al numelui Shillei. Mi Shil ii confirma lui Munno ca stie care este cel de-al treilea
inteles, dar ca nu il va spune niciodata. In cautarea raspunsului, Yu Shin observa ca primul volum al Istoriei
Nationale are stampila diferita de celelalte... Deokman afla de la tatal sau ca cel care a scris prima oara Istoria
Nationala, nobilul Geochilbu, i-a trimis acestuia un bilet, inainte sa moara. De la mama sa afla ca lordul
Geochilbu, om de geniu, pe langa multiplele talente dovedite, era maestru in caligrafierea miniaturala... Bi Dam
incepe sa-i puna intrebari lui Munno despre parintii sai... Pentru a deslusi misterul, Deokman se duce la templul
unde lordul Geochilbu a conceput Istoria Nationala. Deokman si Yu Shin sunt pe cale sa descopere ceea ce Mi
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Shil incearca sa ascunda...
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